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Excursie:     “De Westhoek” 

Wanneer:   Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2019 

Opstapplaatsen: 8.00 uur Heerlen en 8.30 uur Geleen 

 

 

 

 

Aan de leden van de kringen De Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en overige belangstellenden 

 

Graag nodigen wij U uit voor de tweedaagse excursie naar “De Westhoek” (Ieper en omgeving) in het 

kader van de Eerste Wereldoorlog op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2019 met opstapplaatsen in 

Heerlen en Geleen. 

 

Ieper (B) 

De plaats Ieper is gesticht in de 11e eeuw. In de 12e eeuw ontwikkelde de stad zich verder door de toenemende 

handelsactiviteiten. In de loop van de 12e eeuw bouwde de graaf van Vlaanderen een nieuwe burcht ten 

Zuidwesten van de stad, het Zaalhof. Ieper was de derde stad van Vlaanderen (na Brugge en Gent). De 

lakenindustrie kende rond 1250 een enorme bloeiperiode, zodat de stad uitgebreid moest worden. In de 13e 

eeuw werd de Sint Maartenskerk uitgebreid en werd de Lakenhalle met zijn Belfort gebouwd. Ten gevolge 

van economisch verval daalde het inwoneraantal van 28.000 begin 14e eeuw tot 11.000 begin 15e eeuw. 

Begin 17e eeuw steeg het inwoneraantal weer. Ieper was in Spaanse handen tot het op 25 maart 1678 door 

Franse troepen van Lodewijk XIV werd veroverd. In 1697 kwam Ieper weer in Spaanse handen. Na de 

Spaanse Successieoorlog in 1713 ging de stad over in Oostenrijkse handen, net als de rest van de Zuidelijke 

Nederlanden. 

 

De Eerste Wereldoorlog 

Tijdens de volledige duur van de Eerste Wereldoorlog was de stad aan 

drie zijden omringd door Duitse troepen. De Duitsers slaagden er niet in 

de stad te veroveren. Na de Vierde en laatste Slag om Ieper, op 18 maart 

1918, was de stad geheel verwoest. Van de prachtige Lakenhalle met 

Belfort resteerde enkel nog een grote hoop puin. Na de oorlog is de stad 

weer geheel herbouwd. 

Van oktober 1914 tot oktober 1918 bevond het slagveld van de ‘Groote 

Oorlog” zich op enkele kilometers van het Ieperse centrum. In die 

fameuze Ieperboog of Ypres Saliënt werden maar liefst vier bloedige veldslagen uitgevochten, Vandaag de 

dag herinneren 425.000 graven en talloze namen van vermisten op monumenten aan deze pijnlijke periode.  
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Tijdens de heenreis zal Martin van der Weerden een korte lezing 

houden: “Im Westen nichts Neues”. 

Als eerste bezoeken wij Tyne Cot Cemetry. Met zijn 11.956 

graven is dit de grootste Commonwealth-begraafplaats ter wereld, 

de stille getuige van de bloedige slag bij Passendale. Tijdens het 

Britse offensief van 1917 vielen hier in 100 dagen bijna 500.000 

slachtoffers, dit voor een terreinwinst van amper acht kilometer. 

Oorspronkelijk was “Tyne Cot” een Duitse verdedigingsstelling. 

Australische troepen richtten hier in oktober 1917 een hulppost in, 

die snel uitgroeide tot een begraafplaats met 340 graven. Na de 

oorlog verzamelden de Britten uit de omliggende (slag)velden 

12.000 lijken, waarvan er slechts 3.800 konden worden 

geïdentificeerd. Op de muur aan de achterzijde van de begraafplaats staan de namen van 35.000 onbekende 

soldaten, die in deze regio sneuvelden na 16 augustus 1917. De begraafplaats beschikt over een, in 2007 

geopend, modern bezoekerscentrum, waar de bezoeker informatie aantreft over de begraafplaats zelf en dat 

een panoramisch zicht biedt op de slagvelden van 1917. 

 

 

Voordat wij naar ons hotel in Ieper gaan, brengen wij een kort 

bezoek aan “The Brooding Soldier” een 10 meter hoog 

granieten beeld van een Canadese soldaat rustend op zijn 

geweer. Deze houding “arms reversed” is de traditionele groet 

aan gesneuvelde militairen. Dit monument is in 1923 opgericht 

om de meer dan 2000 Canadese militairen te herdenken die het 

leven lieten bij de eerste gasaanval tijdens de Tweede Slag om 

Ieper (22 april-15 mei 1915) 

 

 

In de namiddag bestaat de gelegenheid ( bij voldoende belangstelling, dus optioneel) een bezoek te brengen 

aan Sanctuary Wood Museum, gelegen in Zinnebeke, vlak buiten Ieper. Het museum ligt op Hill 62, waar 

in de oorlog verbeten om is gestreden. Hier worden diverse gebruiksvoorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog 

getoond. Buiten zijn authentieke loopgraven en granaatkraters te zien, evenals de restanten van wapentuig 

en granaathulzen. Bij dit bezoek zijn stevige schoenen aan te bevelen.  

De deelnemers kunnen ook kiezen om de rest van de zaterdag in het centrum van Ieper door te brengen. Zo 

is er op de Grote Markt het Flanders Field Museum.  Om dit te bekijken dient u anderhalf tot twee uur uit 

te trekken. Het is echter ook mogelijk de binnenstad te gaan bekijken met zijn fraaie “heropgebouwde” 

gevels. Een bezoek aan de gotische St. Maartenskathedraal is aan te raden (open tot 17.00 uur mits er geen 

kerkdienst wordt gehouden). 

Om exact 20.00 uur wordt onder de Menenpoort (500 m vanaf de Grote Markt) de Last Post geblazen door 

het klaroenkorps van de brandweer. Een indrukwekkende en drukbezochte ceremonie. 

 

Op zondag brengen wij eerst een kort bezoek aan de Britse militaire begraafplaats Essex Farm Cemetery, 

gelegen tussen het centrum van Ieper en het dorp Boezinge. Hier worden 1204 doden herdacht, waarvan er 

104 niet konden worden geïdentificeerd. Tijdens de oorlog lag hier een boerderij, die door de Engelsen al 

snel “Essex Farm” genoemd werd.  Deze werd gebruikt vanaf 1915 als verbandpost en tot en met oktober 

1917 werden hier slachtoffers begraven. 

  



Vervolgens besteden wij ook aandacht aan de Duitse slachtoffers. 

Het “Deutscher Soldatenfriedhof” In Langemark is aangrijpend door de eenvoud. Achter de monumentale 

zandstenen poort liggen ruim 44.000 Duitsers begraven, van wie bijna 25.000 in een massagraf. Meer dan 

3000 studenten-vrijwilligers sneuvelden in oktober en november 1914 bij de Eerste Slag om Ieper. Aandacht 

verdient ook de beeldengroep van vier treurende militairen die met hun rug tegen de muur staan aan de 

achterzijde van het massagraf. 

 

 

Wij brengen vervolgens een bezoek aan een andere 

Duitse begraafplaats in Vladslo. Hier liggen 25.644 

gesneuvelde soldaten. De eerste soldaten werden hier al 

begraven in oktober 1914, tijdens de Slag aan de IJzer. 

Een van de beroemdste graven is dat van Peter Kollwitz, 

gesneuveld op 23 oktober 1914 in het naburige Esen.  

 

 

 

 

 

 

Aan de voet van zijn graf heeft zijn moeder, de Berlijnse 

kunstenares Kӓthe Kollwitz, ter herinnering aan haar 18- 

jarige zoon, de granieten beelden gemaakt van het 

Treurend Ouderpaar. In het beeldenpaar heeft zij een 

gebeiteld portret gemaakt van zichzelf en haar man Karl. 

De lunch kan vervolgens op eigen gelegenheid gebruikt 

worden in het nabijgelegen Diksmuide, een stad die in de 

Grote Oorlog eveneens veel schade heeft opgelopen. 

 

 

 

 

Wij besluiten met een bezoek aan het “Memorial Museum Passchendaele“ in Zonnebeke. Hier wordt de 

Slag om Passchendaele (Derde Slag om Ieper in 1917) in herinnering gebracht. Er vielen toen ruim een half 

miljoen slachtoffers. Het museum richt de aandacht op de materiële aspecten van de oorlog. Naast de 

museumzalen zijn er nagebouwde dug-outs en gereconstrueerde loopgraven in de museumtuin.  

De reisleiding zal bestaan uit Bert Dackus en Martin van der Weerden.  

 

Dagindeling 

Zaterdag 22 juni 

08.00 Vertrek vanaf Annakerk (Bekkerveld) in Heerlen 

08.30 Vertrek in Geleen: parkeerplaats bij het Graaf Huyn sportcomplex en van de voetbalclub FC Geleen 

Zuid: Jos Klijnenlaan 685, 6164 AP Geleen 

Onderweg op een nog te bepalen locatie wordt een pauze van circa 30 minuten gehouden 

11.45 uur Aankomst Tyne Cot Cemetry 

12.45 uur Vertrek vanaf Tyne Cot Cemetry` 

13.30 uur Aankomst in Ieper op de Grote Markt 

Zondag 23 juni 

08.45 uur Vertrek naar Essex Farm Cemetry 

09.35 uur Vertrek naar Duits kerkhof Langemark 

10.50 uur Vertrek naar Duits kerkhof Vladslo 

12.10 uur Vertrek naar Diksmuide centrum 

14.10 uur Vertrek naar Memorial Museum Passchendaele 



16.30 uur Vertrek naar Geleen/Heerlen 

19.30 uur Aankomst Geleen 

20.00 uur Aankomst Heerlen 

Door omstandigheden kan van deze tijden afgeweken worden. 

 

Kosten en aanmelding  

Wij overnachten in Hotel New Regina aan de Grote Markt in Ieper. Bij een grote aanmelding voor deze reis 

bestaat de mogelijkheid dat een klein aantal deelnemers onder gebracht wordt in de dependance van het hotel 

elders in Ieper. Bij gebruik van een tweepersoonskamers vragen wij voor leden €130,- en voor niet leden 

€150,- per persoon. Bij gebruik van een éénpersoonskamer kost deelname voor leden €160,- en voor niet 

leden €180,-.  

In de prijs zijn begrepen: kosten bus, fooi chauffeur, overnachting en ontbijt, entree en audioguide Memorial 

Museum Passchendaele en programmaboekje.  

Lunch (2 maal), diner en entree tijdens het keuzeprogramma op zaterdagmiddag zijn voor eigen rekening. U 

dient zelf voor verzekering tijdens de reis te zorgen. De aanmelding geschiedt per email aan het secretariaat 

mjhvanderweerden@cs.com en is definitief wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt op 

bankrekening (IBAN) NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG kring Parkstad onder vermelding van “Ieper” 

en de gewenste opstapplaats. Het is eveneens van belang bij uw aanmelding het 06 nummer te vermelden 

waarop U bereikbaar bent tijdens de excursie.  

Aanmelding uiterlijk 15 maart. Deze tijdige aanmelding is nodig vanwege de hotelreservering. Mocht uw 

inschrijving binnenkomen wanneer de bus is volgeboekt, dan ontvangt u daarvan meteen bericht en wordt 

uw geld teruggestort. Bij afmelding waarvoor geen vervanging gevonden wordt, kan helaas geen 

terugbetaling plaatsvinden. Afmelding dient te geschieden bij onze penningmeester Marie-José van der 

Weerden per email mjhvanderweerden@cs.com  of telefoon 045-5325094.  

 

Namens beide besturen, met vriendelijke groet, 

Rob Pernot  

Martin van der Weerden, 045-5325094 of 06-15894406 
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